
 
 

DECLARAÇÃO 
 
A situação mundial continua marcada pela crise estrutural do sistema capitalista. Cresce a ameaça 
militarista, a guerra e a rapina dos recursos naturais, a ofensiva predadora do capital, enquanto as forças 
mais reaccionárias tentam reescrever a história, branqueando o passado de crimes perpetrados contra a 
Humanidade pelo nazi-fascismo, ao mesmo tempo que intensificam acções autoritárias, xenófobas e 
racistas. 
 
É neste contexto, aproveitando as condições abertas pela recessão, que ocorre uma brutal ofensiva contra 
os trabalhadores. Por todo o mundo, o patronato promove o ataque à liberdade sindical, ao direito à greve; 
à contratação colectiva e a direitos fundamentais dos trabalhadores, recorrendo para o efeito a uma 
poderosa investida no plano ideológico, visando o aumento da exploração. O capital procura, a pretexto da 
introdução massiva de novas tecnologias, encontrar as bases materiais para dar o salto rumo a uma nova 
fase de crescimento económico, acumulação e centralização da riqueza. 
  
Assim se explica que numa altura de avanços na ciência e na técnica sem paralelo, de desenvolvimento 
da capacidade da força de trabalho ímpar, os trabalhadores sejam chamados a intensificar a luta contra o 
retrocesso social e civilizacional que lhes querem impor.  
 
O capital procura introduzir novos elementos de fragilização dos direitos dos trabalhadores: vínculos 
laborais mais precários; aumento dos tempos de trabalho com mais irregularidade e diluição da distinção 
entre tempos de trabalho e tempos de não trabalho, utilização cada vez mais intensa das tecnologias, com 
a digitalização e a robotização a modificarem a forma como se trabalha, a determinarem quando e onde se 
trabalha e a ameaçarem, mais do que os postos de trabalho, os próprios sindicatos. 
 
Todos estes factores têm reflexos profundos no agravamento dos riscos associados às diferentes 
actividades laborais nos vários sectores e no surgimento de novos riscos, nomeadamente os riscos 
psicossociais, que derivam sobretudo do assédio, da sensação de permanente insegurança e instabilidade 
e das diversas pressões exercidas sobre os trabalhadores nos locais de trabalho, quer a nível físico, quer 
psicológico. 
 
Acresce que muitas das novas práticas de trabalho industrial são, não apenas stressantes, mas também 
sedentárias, dando origem a um fenómeno crescente nas sociedades mais desenvolvidas, que são as 
chamadas “doenças do progresso”, entre as quais avultam o stress profissional, as doenças 
cardiovasculares e os cancros 
 
Um programa de segurança e saúde no trabalho pró-trabalhador constitui uma dimensão essencial da 
melhoria das condições de trabalho, sendo por isso fundamental a criação de ambientes de trabalho 
saudáveis e seguros, onde os trabalhadores estejam cada vez mais protegidos de todos os riscos 
emergentes da actividade laboral e menos sujeitos à incidência de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais. 
 
Os participantes da 6º Conferência Bob Crow, realizada em Loures (Portugal), realizada nos dias 9 e 10 de 
Dezembro, concluem que: 
 
 É necessário unir esforços para continuar a promover o estudo na área dos riscos psicossociais (stress 

laboral; burnout; depressão crónica; fadiga crónica; repressão e assédio, etc.), nomeadamente no que 
respeita à caracterização, identificação e análise deste tipo de riscos, com o objectivo de habilitar os 



quadros sindicais para a intervenção concreta e directa nos locais de trabalho, seja através da acção 
reivindicativa, denúncia pública, recolha de elementos de prova, apoio individual aos trabalhadores 
afectados ou possível acção colectiva; 

 
 A segurança e a saúde no trabalho não podem ser separadas das condições de prestação de trabalho 

nem da dignificação do trabalho e dos trabalhadores. Por isso, esta deve ser igualmente uma dimensão 
a valorizar e integrar na contratação colectiva, numa visão integrada das condições de trabalho e das 
necessidades dos trabalhadores; 

 
 Uma crescente necessidade de controlar os riscos do amianto, gases de escape de motores a gasóleo, 

silicose e solventes industriais para que sejam minimizados os riscos de os trabalhadores contraírem 
doenças pulmonares e cancros; a ferramenta de diagnóstico de Tomografia Computadorizada de Baixa 
Dose de Radiação é recomendada para prevenir o cancro de pulmão; 

 
 É necessário incluir na contratação colectiva e na lei mecanismos de identificação das profissões de 

desgaste rápido bem como da necessária redução dos horários de trabalho e do tempo de 
serviço/trabalho necessários à aposentação / reforma dos trabalhadores das profissões como tal 
identificadas; 

 
 Na luta em defesa do ambiente precisamos de incluir reivindicações sindicais no sentido de combater 

os riscos do local de trabalho (poeiras, substâncias tóxicas, etc.), encorajando os trabalhadores e, em 
particular, os mais jovens, para a sua mobilização e luta em torno delas; 

 
 Precisamos de pedir às escolas de formação profissional nas áreas da medicina e da saúde pública 

que incluam os riscos profissionais dos trabalhadores e as suas actividades de prevenção nos seus 
currículos;  

 
 A segurança do trabalho não poderá ser tratada em segundo plano pois nenhum direito laboral se 

sobrepõe à saúde e segurança laboral; por isso, a prevenção de acidentes e doenças profissionais é 
prioridade; 

 
 É necessário manter a colaboração no sentido de troca de experiências e resultado da intervenção 

sindical em cada País, com a continuação da realização da Conferência Bob Crow sobre “Saúde e 
Segurança “; 

 
 Só com a luta organizada dos trabalhadores, no quadro das suas organizações de classe e dos seus 

apoiantes, se criarão as condições para as transformações que valorizem o trabalho e os trabalhadores 
e, nesse sentido manifestam a sua solidariedade militante com as lutas dos trabalhadores e dos povos 
contra a ofensiva imperialista e contras as políticas neo-liberais, que visam a apropriação das riquezas 
desses países e aumentar a exploração de quem trabalha. 

 
 
Loures, 10 Dezembro de 2019 
 
 


